
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orgel 
Christophe speelt vandaag op het orgel werken van  
Johann Sebastian Bach: Fuga in Es (BWV 552/2). 
 

Ondertussen dragen we de kruisjes van hen die in de 

maand oktober overleden zijn, mee naar voor.  
We noemen hun namen en laten een kaarsjes branden.  

Aansluitend bidden we dat ook zij, samen met God  
en al onze overledenen, hier aanwezig zijn  

en met ons meegaan: 

 

Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
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    Mensen  
met  

talenten 



Welkom 
Mensen met talenten zijn wij: 
we hebben de gave om anderen nabij te zijn  
in moeilijke dagen, 
of om kinderen met liefde te omringen, 
anderen weer hebben gouden handen, 
kortom ieder van ons heeft zijn eigen capaciteiten 
om mee te werken aan de wereld van morgen. 
Mag dit samenzijn  
ons dan ook dichter bij God brengen 
zodat zijn Geest ons kracht en inspiratie geeft 
om onze talenten ten volle te gebruiken.  
 
Gebed om dichter bij God te komen    
Mensen die dit seizoen niet verdragen, 
zichzelf niet meester blijven, 
mensen die eenzaam zijn, 
het nauwelijks aankunnen, 
mensen die het alleen niet redden. 
Wij bidden U: wees hen en ons nabij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensen door onze woorden gekwetst, 
leed dat nog niet hersteld is, 
mensen door ons pijn gedaan, 
door ons achteloos voorbij gelopen. 
Wij bidden U: wees hen en ons nabij. 
Luister Heer … 
 
Mensen die een zware last dragen, 
die hun pijn verzwijgen, 
mensen die hun hart niet durven luchten. 
Wij bidden U: wees hen en ons nabij. 
Luister Heer … 
 

Gloria psalm 57 

Ondanks soms moeilijke dagen kan vertrouwen  

in God ons verder helpen: 
 

Ik zoek bij Jou naar toevlucht voor mijn ziel. 
Wat ik van Jou gehoord heb,  
vriendschap, trouw 
is schaduw voor mijn ziel  
en wijd licht land. 
 
Ontferming zoekt mijn ziel. 
Ik hoor in mij een lied,  
verwacht de nieuwe dag en zing: 
Ik ben van Jou, 
Jij zal mijn ziel bewaren. 
 
Stiltemoment 

Gebed 
Goede God, 
U hebt ieder van ons talenten gegeven, 
U vertrouwt erop dat wij ze gebruiken  
om goed te zijn voor elkaar 
en om te werken aan een wereld  
van vrede en gerechtigheid. 
Laat uw Geest ons daarbij helpen. 
dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. 
Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending 
 
Zegenlied 

 
Blijf gerust iets drinken aan ons koffiehoekje! 
 
Ondertussen horen we nog op orgel: 
Johann Sebastian Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr 

(BWV 715, uit de enkelwerken) 



Dank God omdat uw hart daar is  
waar mensen elkaar tot zegen willen zijn. 
 
Wij danken U God, dat Gij ons talenten geeft  
om ten volle te gebruiken 
Wij vragen U: beweeg ons ertoe  
om dat wat we gekregen hebben 
ten dienste te stellen aan anderen 
zodat wij het veelkleurige volk  
van uw verwachtingen worden. 
 
Dank God omdat uw hart daar is  
waar mensen elkaar tot zegen willen zijn. 
 
Onze Vader 
 
Bidden om vrede 
God, mag uw Rijk van vrede,  
liefde en gerechtigheid komen, 
niet ver van ons, niet later, maar hier en nu. 
Dan zal onze wereld lijken op de aarde  
die Gij voor ons hebt gedroomd. 
Help ons vrede te maken voor elkaar, 
steun ons bij wat goed is 
en laat ons een troost zijn voor elkaar. Amen 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met uw geest. 
Wensen wij elkaar die vrede van harte toe. 
 
Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 

Johann Sebastian Bach: Duetto III in G 

 

Om in stilte te lezen 

Met mijn handen kan ik mensen nabij zijn 

In alle tederheid en openheid 
om aan te voelen 

wat de ander nodig heeft  
 

Met mijn ogen  
kan ik mensen zien, 

maar dan echt zien  
wat er gaande is 

Wat er leeft bij een ander 

aan positieve mogelijkheden. 
 

Met mijn oren kan ik luisteren 

naar het verhaal van mensen 

van hun diepe pijn en uitzinnige vreugde 
 

En wat ik allemaal kan doen 

met mijn hart en gemoed 

is toch gewoon 'er zijn' voor mensen.  

Gebed 
Goede God,  
Gij die ons leven richting geeft, 
Gij vertrouwt ons uw talenten toe. 
Wij bidden U: stimuleer ons geloof  
zodat wij van harte het goede werk mogen voortzet-
ten waartoe Jezus ons  
heeft opgeroepen. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
Met zijn parabel daagt Jezus ons uit  
om mee te werken aan de realisatie van zijn Rijk 

door de talenten te gebruiken die wij gekregen hebben. 
Maar eerst luisteren we naar een lofrede op de sterke 

vrouw: zij wordt geprezen om de wijze waarop zij haar 
talenten gebruikt.   

 

Eerste lezing Spreuken 31, 10-31  
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Laat ieder deel van leven zijn, 
van sterk tot zwak, van groot tot klein. 
Laat ieder meester-dienaar zijn, 
verlegen om de vrede. 
Dat niemand in dit bestaan 
apart en eenzaam hoeft te staan; 
dat allen met allen gaan, 
met hart en lijf en leden. 

 

Evangelie  Matteüs 25, 14-30 
 

Homilie 
 

Een stukje muziek 
J.S. Bach: Jesus, meine Zuversicht (BWV 728) 

 
 

 
 

 

 
 

 



Voorbeden 
God, wij bidden U  
voor vrouwen, mannen en kinderen 
die zich inzetten, dag aan dag, 
voor allen die aan hen zijn toevertrouwd: 
dat zij mogen beseffen hoe belangrijk zij zijn. 
Heer, aanhoor ons, … 
 
God, wij bidden U  
voor vrouwen, mannen en kinderen 
die leven in angst voor wat hun overkomen kan, 
die niet geloven in hun eigen kracht, 
die klein gemaakt en ontmoedigd zijn. 
Heer, aanhoor ons, … 
 
God, wij bidden U  
om een kerk ten dienste van mensen, 
veelvormig, veelkleurig, 
een regenboog van vrede, 
meerstemmig gestemd met vele talenten 
en toch één samenklank, één lofkoraal. 
Heer, aanhoor ons, … 
 
God, wij bidden U voor ons hier samen,  
vrouwen, mannen en kinderen, 
dat wij anderen bemoedigen, waarderen  
en bevestigen in het goede dat gebeurt. 
Heer, aanhoor ons, … 
 
God, wij bidden U  
om liefde voor kinderen die zijn geboren. 
om troost voor mensen doe treuren 
Heer, aanhoor ons, … 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof  
dat Gij de Schepper zijt van alle leven. 
 

Ik geloof dat Gij ons geschonken hebt aan elkaar: 
om elkaar te behoeden, te beschermen 
en tot vrede te brengen. 
 

Ik geloof dat Gij door mensen  
heel menselijk tot ons wilt komen. 
 

Ik geloof dat Gij  
zoveel liefde hebt voor de mens, 
dat Gij met geen dood genoegen neemt. 
 

Ik geloof dat Gij de mens  
opnieuw geboren laat worden 
en door het duister heen in het licht brengt. 
 

Ik geloof in de voltooiing van de wereld 
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven. 
Amen. 

 

 

Offerande 
J.S. Bach: Fughetta super ‘Lob se idem allmächtigen 
Gott’ (BWV 704) 

 

Gebed over de gaven 
God, kom in ons huis wonen,  
kom aan deze tafel  
waar brood tot zegen wordt,  
en wijn tot leven komt. 
Mogen wij, in het breken van het brood  
en het delen van de beker,  
uw aanwezigheid ervaren hier in ons midden. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, God, 
dat uw hart daar is, waar mensen zijn,  
van welke herkomst ook. 
Wij danken U voor uw ruimhartigheid, 
waarin mensen wereldwijd 
elkaar zusters en broeders mogen zijn. 
 
Dank God omdat uw hart daar is  
waar mensen elkaar tot zegen willen zijn. 
 
Wij danken U, God,  
voor onze broeder Jezus, 
die grensoverschrijdend mensen nabij was, 
die leven en liefde deelde 
met wie Hij tegenkwam. 
 
Dank God omdat uw hart daar is  
waar mensen elkaar tot zegen willen zijn. 
 
Wij danken U, God, 
voor alle mensen die van U vervuld, 
vreemdelingen vrienden doen zijn, 
brood en vrede delen met wie zij tegenkomen. 
 
Wij danken U, God, om Jezus van Nazareth. 
Met Hem mogen wij het verbond vieren 
dat Gij zijt aangegaan met al uw mensenkinderen. 
Want op die laatste avond van zijn leven (…) 
 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 

 
Wij danken U, God, 
omdat Gij leven schenkt aan mensen. 
Zelfs over de dood heen, 
blijft Gij voor mensen zorgen 
en laat Gij hen wonen in uw huis van liefde. 
In ons spreken tot U, noemen wij vandaag (…). 
Blijf hen nabij 
en troost alle mensen die iemand missen. 
 
 


